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Beslut

Kammarkollegiet medger med stöd av 6 kap. 1 §stiftelselagen (1994:1 220)
att stiftelsens föreskrifter ändras enligt följande.

§ 5 får följande lydelse.

"Stiftelsens angelägenheter handhavas av en styrelse."

§ 7 andra och tredje stycket får följande lydelse.

"Ledamot och suppleant väljs årligen av styrelsen.

Skulle ledamot eller suppleant avgå under mandattiden skall, om så visar sig
erforderligt, ersättare väljas av styrelsen."

§ 8 får följande lydelse.

"För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utses
årligen av styrelsen en revisor och en suppleant för denna."

§§ 6, 9, 10 andra stycket och lydelsen ", vilkas avgörande icke äro
Fullmäktige förbehållna" i tredje stycket första. meningen samt 15 upphävs.

Bakgrund

Stiftelsen Uppsala Hushållskolas fond bildades kring 1963 i samband med
awecklandet av föreningen Uppsala Hushållsskola. Tidigast återfunna
stadgar framgår av bila a.

Ansökan

Stiftelsens styrelse ansöker om permutation och yrkar, såsom det slutligen
har bestämts, att fa andra stiftelsens föreskrifter på sätt som framgår ovan
under rubriken Beslut.
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Som skäl för ansökan anförs i huvudsak följande. Fullmäktigeförsamlingen
avskaffades 2007 med anledning av att den ansågs oförenlig med
stiftelselagen samt att det i princip var omöjligt att få ihop det stora antal
fullmäktigeledamöter som krävdes i enlighet med stiftelsens föreskrifter.
Det är mer praktiskt att anpassa stiftelsens föreskrifter till stiftelselagens
bestämmelser och att styrelsen därför ska utse ledamöter och revisor jämte
ersättare för dessa.

Stiftelsen har haft två revisorer, en auktoriserad och en ideell. Det har dock
på senare tid varit svårt att få tag på en ideell revisor. Det är tillräckligt, och
även förenligt med stiftelselagen, med en revisor och en suppleant.

Yrkandet avseende § 10 grundar sig i att föreskriften utgör ogiltiga
beslutförhetsregler. Föreskriften i § 15är ett ogiltigt ändringsförbehåll.

Skäl för beslutet

Enligt 6 kap. 1 §stiftelselagen (1994:1220) krävs Kammarkollegiets
tillstånd för att ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta föreskrifter i ett
stiftelseförordnande som avser bl.a. stiftelsens ändamål, hur stiftelsens
förmögenhet ska vara placerad eller om stiftelsen ska ha egen eller ai~lcnuten
förvaltning. För tillstånd krävs att föreskrifterna på grund av ändrade
förhållanden inte längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttiga eller
uppenbart stridande mot stiftarens avsikter. Föreskrifter som inte avser
stiftelsens ändamål får dessutom ändras, upphävas eller i säxskilt fall
åsidosättas om det finns andra särskilda skäl. Föreskrifter som rör ändamålet
får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas om det finns synnerliga
skäl.

Av samma bestätrunelse framgår även att vid ändring av %reskrifter om
stiftelsens ändamål ska vad som kan antas ha varit stiftarens avsikt beaktas
så långt möjligt.

Med hänsyn till vad sökanden har anfört finner Kammarkollegiet att det
föreligger skäl för permutation på det satt som sökanden begär. Ansökan ska
därför medges.

Detta beslut har fattats av advokatfiskalen Birgitta Nordenfelt.
Föredragande har varit advokatfiskalen Liliana Staifo Aho.
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Bilaga till Kammarkollegiets beslut
§ I. ~ 20 t~ -~~ ~'~ i ärende med dnr ~j. ~ ~ 4~~{G"-

Stiftelsen~ benämning zx Stiftelsen TJppsala Hu~hålZ~skola~ Farad.

Zs

Stiftelsens än~~n~~l ~.r ztt, efter cveriaganåe av r öre~ing~n LTpp~ala

Hll5~131IS3kolas u. p. ~. till~~ng~.r, fxämjz ocn ~iö3ja ~:n~~rvå.~ning, V1C3TClitI]1~G~~

:zing oeh vetenäkag?~ ~ors?;ning : hemkun~?:a~ ~~h närligb2RG~E pmr~den- ,-~
- ~ ._- § 3~

Stiftelsens vzrksamhet inövas genom ~i~elanue av stipe~.~i~r, som kan

fxämja sti~telaens ändam~lf genom hid~ag eller ansia~ till a~stali4r i iJpgsala

län cried sådan u~ ~Qi£t eller pä. annat suf=, som zur allrn~n och social synpunkt

kan an -es ~~~reli~t för stiftzls~ns ~nea::~~I.

Stipe~~zer k~?nrza utdelas till 2:-~var i 'Jp~sala Ian bosatt person, som ~~nor~

utllC~lu~X ~Ilt'r ~^!2QT72C~CS V1S~t ??ltt'2532 ??lOM C~ci?t omr~.de, SOi71 02??{~~tc.5 2V ~ilf—

telser~s ~r_~~m~i. 5iipendier, biårag eilex anslag kunna Iärr~~as zör en ~~ng eller

för f1Gra, dock i.c-r~ fer i~~gre Lim än Lre år f~Gm.~t. Skulle ~tiper.~ia~, soz:i till-

erkänts stipenåium för r~.er x~. ett ti?2f~Ila, vis4 sig icke motsvara €ordringarna
~,C3'~ 5Gic~~.~21v2c:i~ ~Tråil.~S~tic.~ ~i2L"• ~L^;. ~Lt;I'1%?CIr.5 iÖ~ 3i.~T5G~~Si~c% «1~~:~.1Lc:i~

~-e

Stiftelsen skall ; a sitt s~3te i Uppsala.
§ ~•

Stiftelsens zngelä~enhetzr _~an~~ givas av Sels ~'21ZITT2c~itip2 och ~ela en för-

valizndz st}-rels~,

Fullrn~ktige skata Lt~~ra mins t,;ugu c~ch höst fyrtio i LTA psY?~. lir. ~as~tia

personer samt ~.tses fäxsta g~rgen a~; ~renin~en Uppsala Hu.~h~?Issi~Qia u, p. a.

$ etf dess förenizgss~mmantT?C~Z, 1 C~iBII I:1pdI1 i U~.~.Iildti.tl'@ c'.Y~~.~ lite .{'4 ''cSVcT'2Z1{3G

Fu21m~.kti~a eft~rtr~~.vre i de avg~n3nas sidle, 3Grest rnirskn~r_g av Full=n~~ti~es

ante 1Cii?~ DiS~.t~c:~, ~iz:soma clef ~:zkarnm~r ~ ~'ullm~ktige a~~ viu Ltöt:..~zi~~ ac

Ful2mzkti~e~ an~ai, u ran baslu~~ cch ut~~ nya ~ ullr ~~kt:~e,

~osäiter mig ~'ullm~.kti~ utom lippsala ?~~ an:,es haz dwrme~ ha avg$tt

som fuilm3::+i~.

~"uilr~ä?ctzge •'lZ ~t~ ~2SIL'~i~ 1 ~~ ~TL'A.iti,I2~ S02'T2 : ,'~ j J OC;? i~ i_.~T ±lc~~?P_ OiT:—

förmälas sar~,t given i an~.ra ir~.~or, d« ~ uilm~kti~e kun.-~a ?comma att förbeh~llz

sig bz~Iutan~~r~ct. Fuilr,^.~ktige ha viå~.za att efter yttrzn~?~ av styrelsen ~eslGta

i fr~go: am L.pp~_~an3~ av 14n, ir~k.~p, fös s~Ij:~in~ el? er b~I=?^ing ~~ Fastighet sa*r~~

i andra £r~gar, yam styr2lsan kan finna s..cl unde_st~lia Ful1m=~St~g~~,

a
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Ful~m~-~tia~ ~~.mm~ntr~.~~ till ax4inaxia ~t~r~ma ~.rli~en Eyre maj m?naWs
t~tg$ng å d=_g, so:n ~tyrels~n ~~~Tä:n.mzr.

Y i~ Jl.~:-i i~.l1Zci?'1 ~Q~4~2ttii~+i?.~.~ I.Sli ~G~12.'~..li L•~S1J°. .

1~ Val zv o, ~f ~ rande,
2f fx~~a am ~t~mmans b~~öri~a rtl}-~~.nde ach mal av tvi ~asteri.n~sm~Z,
3% s~,~r~lsens årsberr~t~ice,
rr~ I'2Lr1SJ1'C'iil~.^~ 1xit~.ic~'_~L~.å~?~

5% fxå~~ az~. anssr~r~i~~het fcir styx~l~en och kassaförval~arzri,
6% val av siyr~iseie~wm~ter och a~~~,?~a~.ier för dim, ,

7f oral av rc:~~ ~arzr oc;~ ~u~~1_ezn~er fir dem,
S~ val av ~ ~li~~?:iige, ~~ ~~daat enli~i § 5 exfar~.r~s ll~r ö~skzs,

9% fr~ri st~yx~Ise~ i~:~m~-za eller ~.~dra ~rencan.
E~.4ra sty.±rm~ 'z~Iles, d~ std*rel~e~ s~ provar iz~~igi eder Fuli_m~.ktige

fatta beslu~ ~~rom.
§ .~~

Siyrelsen ~'~~Ii '~esiå ~.v minst fz~~oc~. höEs~sju lesarn~~er ;4mtz höst
tre s~:pple~rizr fir åer-z.

' Ledarnot acå mac'.€~le~ni v31~LJ ~illj4ii å or~inarie st~m~a för tiden i~t~ll
dess nysta ardi.rarie sfiär*~rna h?ll~ts.

S~C'1~~2 L~CL&:?2C7~ ~~.~.cY SLIFDiB.I?t 2+Fj_ t:äl•~tiT C3Li2i1 ill, Il S~2 or~~±aråe S~c.:Yi?*22T
skall, om ~å vier äiå erfor~vrl~~t, ~rs~i zre v~.~3a5 ~v zri edra st~.rnma tir ~cn
$terståenc~z ti~.e~.

$.

Fiir gr~zss~ni~~ av ~tyrelce~~ förv~itrr~no ac~~ stiit~lse~s r~kenska~er utses

$diger_ å oxdin~ri2 S~~TiäiZ2~ £~Y t2`B?1 1TItI~.~ F1L~.~] ~ :2~S~~ OTC~?'~32'IS ~t~r_-~,m~ hP-iZlt~

isrå revisaxzr ac:-z ~r~ sL.ppl~anfer för e~~n.

§ 9.
Kal?~Ise til? färaningssfi~.mr_~a ocn a~~.ra me33elar_3zn till rullrz~kii~e skill

ske genam_ a:ino~s i sn i L3upsaia utkorr_rn~_^_~~ ti3~ing iller gen~r~ ~-~~~ ai~.~n~rna

pastzrt avs~r~.ä.? förs~.~~e1seT, ° ~~.Il~ls~ till st~.mma 3zT~S~ tV3. Y2C~:Qr Käre ordin~-

rie oc~,. sen~~t en vac. z färe a:Ltr2. st_~:~a.

Åze~.~~na av~~~xas 2ft~r ~.e n`rvaranc.e ful3rn~.kti~es å~.~vu~tål med er_keI

rti~täverviT:t oca vii Iir;a röstet~.l ~~no~s~. ardftir~.x~3~:~c uisia;sr~st.

V~1 ~_~..~ll, a:rt n.å~an eet ~:skaxs s~C: ~.e~ si-~t~~ ~e~Iar. ~Tiv likes xöstetal

skiljer Iotfzn:
§ 10-

Styr~Ise~: tt~~r inarv ~i~ a_~iör_n~~ ac + ~.-icp or-?*~r_r.~.~ s~rnt inc~rn. el~.e~

utom gig kassafcir~raltare och sekraterar~. ~~fattningarna kun~-~a, om så finnes
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j GiZi~%~l ;l~ iviC. ~:?:Ji

~~t'.~'I'~13tri3 c-3~.~P,.T' ICi~~ T~tL ~c~.~ Lltc~..IZ .x~ Llilii~~titl~C.^. bc~'P.:V;1C~l~~a^.'~i? LD~~3~u 1?

eller att köpa, ~~3ja al3.ar b4l~.n~ fa~ti~r_~_~.

Styrzl~eT~ ha~.3har £örvaltzzingan qtr ,tiftel~ens ekona~isL~. och andrz an e-
].~gerrhzfi~r ~C~1 ~¢E;i' ?.fit bE'.S~tlt~. I ~~~.~. ?T.^~'.å0it V21~ ä5 av~ära:~~e 1CL:4 .~'~.'YO i L~~IT1•~~-
tige förbe~~7.ln~. SLyreisen ~.~~r att i alla ~n~l och år~nde~ talte och svåra för
sti~'fielse~.

Fiix giltighet zv ~tyr~Isens beslut fordras atfi rrzinst hälfi~n. av dess Ieda-
möter dra nerv=raze och act minst trz ~~o om bzslu.~e~ ense. Vii. lida rö~ietal
g~22er din ~e~i~ or3~öra~d~~ bios .der,~ f ~ f

~izitelåens r~:~~nskap~r ~l~ola avsiut~s pir kalend:r~r och f~ral~g;a ~~rai~~

för gran: king fcxe ~~n 1 mares påf~Ijan3e år.

§ 12.

~{zss~.fö?-v2.Iisran 4ger ait ~.zprb?ra oc'•~ raåo~=sa alin till sti£ie2s~n zn~y-

taizc?e me:~el samt ~ li~~zr att föra or~ent;i~a rzkcns~aper.

~nflutz~.a mz~21 skata, åder_ rn~n de icke erfordras fös I~~.~~nde u#~iftzx
~T~,1T3S Tc.~-.F_~2~?~r2} 3z? ~~2]OIi7. 1c.IT1T~lI~~ pizceri,+g~I'~ SQi71 ~^V ~tyr~198?7 b2St~L13It'_~S~

Sfiiftelsezs v~rd~.nanclir_sar sko3~ fc=mesras z åanT~cs no~aziata~ ~elr_:r_g ei? ~•-

efies styr~lse:~s b~st3~man3e i b~r..k€ask ;~~~~r dås, Dili ci?~:? kas~z~~rv~lt~.r~~

C~~ ?I2 ?i- ~~j~~~S2~''-c i•?Ciå-,":f.7tc^r 1~r~}' v?i .`.+I~? Y3VCSC8~.

§ 13.

~versko~t, soz~ fix vare zr ~:~g~am~ar å stiit~lsens ferv~lt~ zn~, sell

2S1Yii..ilC~t~ ~ ~ÖT t21Z4~O~+O:r~B~.i~L Viz: 5~2iL`i:.:i.~.~S 2`~.:1;iul`•?~~~ 1 Cit'il i?1~1 ~.e~ is?te ~n~?~

böra }.~.~g~~ till stiit4l~zns kapi~al..

~ 1 i.

Skislle stift~laen i laga ar~.-iin~ u~pl~.~a~, s?~,a11 diss zr~•~r b~t~lr.:.n~ av a31

gäi3 åters~~.er_~~ b~iz$Il~in anv~.ncla: till neat reed stiftels~n~ verksasnhei be-

sl.~ktai zn~.amw~.n
§ i5.

Gnslar F't~3.l:n ki.~ v~.c?:a ̀ örslag on ~n3ring av dzs~~. 3{.~Cj~i ~Il~r am

~G~~G'. i. St2~~2±$E'.II 'S"Öi ~iQZ ~~nGy~ ~~~~~ ~~LL1G. it T'~~ 3I~.I'li~~.g~Ii i14S ~LV ZG~~s~`G1Zir JDm

skall 3 rover av;e ~'itT2Tt32~ innan ~ ullms?'~ti~~ fasta beslut.

V~.c~ces av siyrels~:~ ~1l.cr ;L1~m~~Lz.~ ~~, ~1ag ors ̀ n~?ring i ct~.d~~rna e11er

Sti~~'~ zT~ ~1 rrt•~t ~ ~ ~tl Tr SSA ~~ "~' ~Z~råL:~ s.'"..i2 ~~~G~3 a_'?? trip+ ~.t;~~ ?s'~a~.,~.S0ri:3 ~U— LJ1~l~.lVs Så. ~ ~_;1 _:~~ a~_L ~ a- -_- f_~ 5

$ två på v~.~an~ra med minst två vzckors r-xe1Za:~rum. fäljazz~~ st~rr~mor.

Finring av st~.dgarna m' ski alle~a~~ r=-xz~ iakitagan~~ aJ ~t~ stiitel~zn~

verksamhet stä~s~ t~t~s~~t~;~åe skill ti?lgo3os~ allm~~n:iyiti~t ~.näz~~? enligt § 2,


